
בגיל 12 כבר הדבקתי טפטים בבית, 
בתיכון למדתי מסגרות מכנית ולאחר 

שירותי הצבאי למדתי אדריכלות 
במשך שנה. 

”היצירה הזו יש מאין דיברה אלי 
מאז ומתמיד“, הוא מספר, ולדבריו 

מעסיקה את ראשו במטרה לבצע כל 
פרויקט באיכות, בגימור ובדיוק טובים 
יותר ומתוך חשיבה על יעילות וחיסכון 

מקסימליים

”Topstyle“, העסק שהקים יוחנן בן 
עזרא, 55, נשוי ואב לשלושה ילדים 

מהישוב לפיד, נשען בעיקר על הידע 
המקצועי שרכש לאורך שנות ניסיון 

רבות ועל למידה עצמאית שכוללת 
מעורבות ערה בענף השיפוצים, 

בחידושים ובהתפתחויות שבו. 

”עם הזמן, התנסיתי בכל סוגי 
העבודות - צבע, גבס, אינסטלציה, 
ריצוף ועוד. בדרך כלל, כשאני מגיע 

לתערוכה אני מגיע מתוך כוונה 
להתעדכן בכל החידושים בתחום 

ובמה שיכול לאפשר לי להשתדרג 
בעבודה למען לקוחותיי“, הוא מציין.

בעצם, אפשר להגיד שאתה 
פרפקציוניסט.

”בהחלט. זה מה שאני דורש מעצמי, 
לא פחות. רכשתי מגוון של התמחויות 
וכלים בענף השיפוצים ובנוסף עברתי 

קורס מנהל אחזקה מוסמך שהעשיר 
אותי בעוד כלים וידע התורמים 

לעבודה. אני תמיד שואף לספק 
פתרונות ייחודיים ויצירתיים גם מן 

הצד הטכני וגם מן הצד החדשני. עד 
כמה שניתן, אני מאוד מקפיד על כל 
פרט כדי להגיע לתוצאה המושלמת.

גם כשאני עובד עם אדריכלים, תמיד 
אחפש את הפתרונות המועילים 

לטובת הלקוח. הפרפקציוניזם הזה 
הוא חלק בלתי נפרד מהאהבה 

למקצוע שלי, מהאמנות“.

בכל פרויקט, הידע הנרחב מאפשר 
לבן עזרא להסתייע בשני פועלים או 

יותר, בהתאם להיקף העבודה, וכמעט 
שאינו נדרש לעבוד עם קבלני משנה. 

לקוחות ִעסקֹו נמנים בעיקר על 
המגזר הפרטי, ולעיתים כוללים גם 

מוסדות ציבוריים.

מה היתה העבודה הראשונה שלך?

”העבודה הראשונה היתה בבית 
ספר תיכון. השתחררתי אז מהצבא 
ושמעתי על פתיחת מכרז להקמת 
מוסך בבית הספר. הגשתי הצעה 

וזכיתי. העבודה כללה קונסטרוקציית 
פלדה עם כיסוי וקירות, שערים 

ותעלות ניקוז עם בורות שמנים. 
באותה תקופה לא היה נפוץ שימוש 

בגבס, הדקורציות שעשיתי התבססו 
על קשתות עם קונסטרוקציות עץ 

בציפויים שונים. 

מהו השלב שאתה הכי אוהב בתהליך 
העבודה?

”השלב האחרון של המוצר המוגמר 
וקבלת פרגון מהלקוח. מאחר ואני 

דואג שכל פרט יהיה בדיוק כפי 
שצריך להיות, הצפייה בתוצאה 

המושלמת, בשילוב בין כל הפרטים, 
היא סיפוק עצום“.

(קבלן בעבודה)

יוחנן בן עזרא

 מאת שירלי גולן

 פרפקציוניזם
            יוצר פרפקט של עבודה
לפני 32 שנה החל יוחנן בן עזרא, הבעלים של ”Topstyle“ את דרכו המקצועית בתחום 
השיפוצים, אך המשיכה לתחום זה החלה בעודו ילד קטן. ”גדלתי כילד סקרן במשפחה 
דתית אדוקה ובמקום לשבת ולהתעמק בלימודי קודש, חיפשתי כל הזמן להיות בעשייה.
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על איזו סביבת עבודה חשוב לך 
לשמור לאורך ביצוע הפרויקט?

”חשוב לי להקפיד על אתר עבודה 
אסתטי שיש בו ניקיון, סדר וארגון. אני 

מאמין שבלי סדר אי אפשר לקבל 
תוצאות טובות ויותר מכך - סדר 

חשוב לבטיחות העבודה והעובדים 
באתר. מעבר לזאת, אני מקפיד 

ליצור סביבת עבודה לימודית כך 
שהפועלים שעוזרים לי לומדים בכל 

פעם דברים חדשים ומתמקצעים“. 

האם הניסיון העשיר שינה משהו 
עם השנים בקשר שאתה יוצר עם 

הלקוח?

”יש עקרון שמלווה אותי מאז ומתמיד 
והוא: יחסי אנוש טובים המושתתים על 

כבוד והבנה. חשוב לי שהלקוח יהיה 
מרוצה והערך הזה תמיד יהיה למול 

עיניי. גם כשהדברים ברורים, את 
הצעת המחיר המדויקת והמפורטת  
אגיש רק אחרי שאראה את הדברים 

בפועל ואשתדל לבדוק לעומקם. עם 
הזמן למדתי שיש לעגן את התנהלות 
הפרויקט במסגרת חוזה לטובת שני 

 הצדדים ולמען הסרת ספקות.
במידה ומדובר בפרויקט גדול 

במיוחד, אף אסתייע בעורך דין ואני 
ממליץ על כך לעמיתיי. 

עבודת השיפוץ היא עבודה דינמית, 
נדרשים לא פעם שינויים או תוספות 

שמשנים את כתב הכמויות, את 
התקציב וכן את לוחות הזמנים. כדי 

למנוע אי הבנות, למדתי שיש לבצע 
הסכמים ברורים בו כל צד יודע 

למה הוא מחויב במקרה של שינוי. 
הלקוחות מכבדים זאת, הם מבינים 

שהם בידיים טובות ומקצועיות“.

יש משהו שהיית שרוצה שישתנה 
בענף השיפוצים?

”כן, לדעתי חסרים אנשי מקצוע 
מיומנים וזאת ניתן להשיג על ידי 

הקמה של בתי ספר ייעודיים. חשוב 
ללמד את מקצוע השיפוץ על כל 

התמחויותיו ואני יודע עד כמה קשה 
ללמוד את הכל לבד. הקמה של 

מוסדות לימוד תשפר גם את תדמיתו 
של המקצוע.

היום, ישנה תחושה כי כל מי שיודע 
איך להשתמש בכלי עבודה ממהר 
להציע את מרכולתו ללקוחות וזו 

טעות, כי יש לו עוד הרבה מה ללמוד. 
בנוסף, מומלץ שהתאחדות קבלני 

השיפוצים תציע לבעלי המקצוע 
בתחום קורסים וסדנאות העוסקים 

בשיפור ובפיתוח בכל ענפי התחום, 
החל מנושאים טכניים ועד האופן בו 

יש להיערך מבחינת גיבוש חוזים 
והסכמים וכן תקשורת מול לקוחות. 
הכוונה נכונה יכולה להועיל רבות 

ולמנוע עוגמת נפש והפסדים כספיים 
מיותרים שהיו לעיתים מנת חלקי“.

איפה אתה רואה עצמך בעוד 10 
שנים?

”כל עוד אני יכול ללכת על רגליי, 
אמשיך לעבוד כי העבודה היא 

הבריאות הכי טובה שיש. כאדם 

מאמין, אני מברך על כך שקיבלתי 
מהקב“ה את היכולות והכישרונות 
שמאפשרים לי לאהוב את עבודתי 

 ולהתפרנס ממנה בכבוד. 
במהלך השנים הקרובות, אני רוצה 

להגשים חלום ולהקים לי בית 
מלאכה, בו אממש את כל הרעיונות 

היצירתיים שלי“. 

 פרפקציוניזם
            יוצר פרפקט של עבודה

פברואר 2015

התמונות בעמוד זה - מתוך פרויקטים 
"Topstyle" של
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